
Jouw hond is toe aan warm wild. 
Kom maar een keer mee het veld 
in.’ Ik hoor het Martijn - na al die 
jaren - nog zeggen. Die ene zin 
heeft een alles veranderende 
invloed op mijn bestaan gehad. Ik 
werd jager. De eerste tijd mocht ik 
vaak met hem mee. Ik met Zeno, 
mijn Weimaraner, hij met het 

geweer en zijn hond. Zo leerde ik de jacht 
kennen. De eerste tijd beperkte ik mij tot het 
hondenwerk, maar op zekere dag besloot ik 
ook het jachtexamen te gaan doen. Nu had ik 
immers ook gelegenheid tot jagen.

ECHT KIJKEN
Talloze malen ging ik met hem het veld in en 
zoog alle informatie op als een spons, want 
zo’n jachtexamen is leuk maar in het veld leer 
je pas echt kijken en jagen. ‘Als het eruit ziet als 
een flapperende krant, is het een kievit’. Of: 
‘stokstijf stilstaan en zelfs niet met je ogen 
knipperen. Dan ziet het haas je niet’. Elk 
bezoek aan het veld ging gepaard met een 
nieuwe gouden tip. Ik ben hem er nog steeds 
dankbaar voor, want als beginnend jager heb 
je iemand nodig die je met raad en daad 
gelegenheid tot jagen geeft en die, idealiter, 
ook nog een rol als mentor op zich neemt. 

EN NU  
DE PRAKTIJK

Het felbegeerde papiertje is binnen. De jachtakte zit 
(of komt) binnenkort in de ‘pocket’ en dan wil je 
natuurlijk zo snel mogelijk het veld in. Maar hoe doe 
je dat? Hoe kom je aan een gastakte en hoe aan 
jachtgelegenheid? Als je de jacht niet van huis uit 
hebt meegekregen kan dat best een flinke hobbel zijn 
die je moet nemen.  

tekst oswin schneeweisz

De aanschaf van een jachthond is 
regelmatig aanleiding om de jachtakte 
te behalen

Geslaagd voor het jachtexamen?

‘
Als beginnend jager heb je 

iemand nodig die je met 
raad en daad gelegenheid 

tot jagen geeft

foto RobeRt-Jan asselbeRgs
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NETWERKEN
‘Hoe je aan het jagen komt? Het heeft toch alles 
te maken met netwerken en dat is als makelaar 
mijn tweede natuur. Vervolgens moet je die 
netwerken ook een beetje onderhouden en 
wederzijds vertrouwen opbouwen. En dan is 
het ook belangrijk dat je beseft dat vertrouwen 
te voet komt en te paard gaat. Als mensen zien 
dat je respectvol met alles omgaat gunnen ze je 
echt wel wat. Je moet vooral niet bang zijn om 
te vragen. Ik zie mensen soms tijden lang niets 
doen omdat ze geen gastakte kunnen krijgen. 
Dan denk ik: vraag het gewoon. Zeg dat je 
graag wilt helpen. Tegenwoordig kunnen 
social media daarbij ook behulpzaam zijn. 
Daar zie ik regelmatig berichtjes van ervaren 
jagers voorbij komen die iemand uitnodigen 
om mee op de kraaien of de ganzen te gaan. 
Word eens lid van een paar jachtgroepen op 
Facebook en je hebt binnen no time contacten 
in de jachtwereld. Ik wil nu graag meer 
ervaring opdoen met roodwild. Reken maar 
dat ik daarvoor ook op Facebook ga 
rondkijken. En als iemand je dan een keer 
uitnodigt moet je niet gaan drammen, maar 
geduldig afwachten. Want niets is zo irritant 
als mensen die al drammend hun zin willen 
krijgen.’

KLOOF
‘Ik vind wel dat er nog een kloof gaapt tussen 
theorie en praktijk. Zodra je je diploma hebt en 
de jachtakte mag je in Nederland met een 
geweer het veld in. Ik zou het geen slecht idee 

vinden als daar nog een soort overgangs-
periode tussen zit waarin je, binnen het kader 
van de opleiding, in de praktijk kennis en 
ervaring opdoet met een oudere jager. De 
Jagersvereniging heeft natuurlijk het mentor-
project opgezet en dat is een goed initiatief, 
maar je bent dan toch afhankelijk van mensen 
die dat willen doen en dat zijn er niet zoveel. 
Veel oudere jagers beschouwen het denk ik 
toch een beetje als een inbreuk op hun vrijheid 
om te gaan en staan waar ze willen.’ 

MENTOR
Lars Schaap heeft nu zijn vierde akte. Hij 
behaalde het examen in 2017. Hij komt wel uit 
een jagende familie. Schaap: ‘Mijn opa was 
fervent jager. Zeven jaar geleden overleed hij. 
Ik erfde wel zijn geweren, maar zijn jachtpacht 
was beëindigd toen ik aan de cursus begon. 
Wel heeft een neef van mijn opa een jachtveld 

in Duitsland waar ik weleens mag jagen. Na 
het lezen van een artikel over Peter Philipse uit 
Overloon en zijn inzet als mentor voor 
jongjagers heb ik hem een mail gestuurd en 
gevraagd of ik eens met hem mee mocht. Ik zat 
al snel naast hem in het veld en nu mag ik vaak 
op uitnodiging mee op de kraaien. Dat is een 
prachtige start omdat Peter ook iemand is die 
zijn kennis wil delen. Zo iemand is hartstikke 
belangrijk voor een jongjager, want als 
beginnend jager zit je met heel veel vragen. 
Onder andere over onderwerpen die in de 
cursus niet of nauwelijks aan bod komen, 
zoals ontweiden en slachten. Dat kun je alleen 
maar in de praktijk van een oudere jager leren. 
Het leuke is dat een goede vriend van mij, een 
studiegenoot, nu ook zo enthousiast is dat hij 
dit jaar met de opleiding begint. Hij is een paar 
keer mee geweest met mij en Peter en heeft het 
jachtvirus nu ook te pakken. Ik zou jongjagers 

HONDENWERK
Ook Hans het Lam kwam, zoals veel jagers 
tegenwoordig, via het hondenwerk de jacht in. 
Het Lam: ‘We gingen voor een familiehond, 
maar toen ik eenmaal ging trainen zag ik dat je 
er veel meer mee kon. En van het een kwam 
het ander. Ik mocht een paar keer mee als 
drijver. Zo bouwde ik wat contacten op. Men 
zei al snel: “Als jij je jachtakte hebt mag je mee 
op de kraaien.” Vorig jaar werd die droom 
werkelijkheid. Ik denk dat het best lastig is om 
aan jachtgelegenheid te komen als je geen 
achtergrond hebt in de jacht. Dan is initiatief 
durven nemen belangrijk. Mijn ervaring is dat 
jagers het helemaal niet erg vinden als jij 
vragen stelt of laat weten dat je graag zou 
willen helpen met schadebestrijding. Zeker 
oudere jagers hebben vaak geen zin meer om 
‘s morgens om 4.00 uur in de auto te zitten om 
op de kraaien te gaan. Die vinden het 
fantastisch als jij dat voor hen wil doen. Zo heb 
ik het de eerste tijd gedaan. Ik zorgde er wel 
voor dat men goed geïnformeerd was wanneer 
en waar ik ging zitten. De eerste tijd had ik 
voldoende aan kraaienbestrijding. De duiven 
die ik schoot, gaf ik aan de jagers als bedankje. 
Zo ontstond een goede relatie. Nu word ik 
steeds vaker uitgenodigd. Dit jaar zijn al mijn 
zaterdagen geblokt en ben ik wel ergens in het 
veld te vinden. Ik heb nu mijn tweede akte, en 
op twee velden van in totaal 300 hectare doe ik 
de schadebestrijding.’

Hans het Lam: ‘Als je  
respectvol met mens en dier 

omgaat, gunnen jagers je 
echt wel wat’

Lars Schaap: ‘ Als jongjager moet 
je proberen  

om zoveel mogelijk ervaring op te 
doen, met en zonder geweer’
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willen adviseren om niet te gretig te zijn. Wees 
dankbaar voor elke kans die je krijgt. En 
gedraag je netjes in het veld. Als jongjager 
moet je proberen om zoveel mogelijk ervaring 
op te doen: met en zonder geweer. Zo hebben 
wij tijdens de lockdown, omdat we toch niet zo 
vaak het veld in konden, onze eerste hoogzit 
gebouwd. Zo bleven we toch bezig met onze 
grote passie.’

VERKLARING
Om überhaupt een jachtakte te kunnen krijgen 
moet de aspirant jager met een in- of buiten- 
gezelschapsverklaring kunnen aantonen dat 
hij gelegenheid tot jagen heeft. Een in 
gezelschapsverklaring wordt ook wel gastakte 
genoemd en elke jachtaktehouder met een 
bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag 
een dergelijke verklaring onbeperkt afgeven, 
tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten 
in de jachthuurovereenkomst. Zo’n gastver-
klaring wordt in de regel verstrekt door 
bevriende of bekende jagers. Maar waar vraag 
is, is aanbod. Zo kun je een gastakte kopen via 
internet. Jaap van Veldhuisen biedt ze 
bijvoorbeeld al jaren aan voor 95 euro via 
jachtakte.nl. Van Veldhuisen: ‘Ik ben ermee 
begonnen omdat ik het zelf lastig vond toen ik 

net begon met jagen om een gastakte te 
krijgen. Toen ik eenmaal zelf een jachtveld had 
ben ik ze gaan aanbieden. Hoeveel ik er 
jaarlijks verkoop? Genoeg om mijn jachtveldje 
in Duitsland van te betalen. Sommige mensen 
komen elk jaar terug.’ Hoeveel hij er inmiddels 
al heeft verkocht? Van Veldhuisen: ‘Daar doe 
ik geen uitspraken over, maar er komen elk 
jaar enkele tientallen aanvragen binnen.’  
Vergeleken met sommige jagers die jongjagers 
tegen betaling van een fiks bedrag meenemen 
op de ganzen en duiven valt het handeltje van 
Veldhuisen nog wel mee. Je kunt je echter wel 
afvragen of het nodig is. Immers, er zijn 
genoeg jagers bereid om jongjagers gratis mee 
te nemen en ervaring te laten opdoen. En het is 
ook helemaal niet moeilijk om jagers te leren 
kennen. Met een beetje netwerken sta je zo 
ergens in het veld. •

Vanwege de nog steeds oplopende 
ganzenschade ziin jongjagers in veel 
velden welkom om te helpen met 
schadebestrijding

foto RobeRt-Jan asselbeRgs foto RobeRt-Jan asselbeRgs
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